
 

 

รหัสทัวร B2B1901120 
ทัวรยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี  9 วัน 6 คืน  (OS) 
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ 
บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา - ปราก – ปราสาทปราก 
บราติสลาวา – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูค 
อินสบรูค – ฮัลสตัท – หมูบานกรินซิ่ง 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง   
วันที่  10-18  มิ.ย. 62 52,900 
วันที่  23 ก.ย. -1 ต.ค. 62 53,900 
วันที่  7-15 , 21-29 ต.ค. 62 55,900 
 วันที่  4-12 พ.ย. 62 52,900 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพ      

2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุง
บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ  O O 

PARK INN BY 
RADISSON 
BUDAPEST  
หรือเทียบเทา 

3 บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา O X O 
 

HOLIDAY INN 
BRATISLAVA 
หรือเทียบเทา 

4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O   X INTERNATIONAL 
หรือเทียบเทา 

5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ O O O BELEVUE 
หรือเทียบเทา 

6 เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน O O O 
LUITPOLDPARK  

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

7 ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – 
ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูค O O O RAMADA TIVOLI 

หรือเทียบเทา 
8 อินสบรูค – ฮัลสตัท – หมูบานกรินซิ่ง - 

เวียนนา –- สนามบิน O O   

9 กรุงเทพ     



 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเท่ียวบินที่ OS 026  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 23.55 น.และไปถึงเวียนนาเวลา 05.25 น. *** 

วันที่ 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบดูาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ 
05.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 
2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัป
สเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 
1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน 
ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่ง



 

 

ไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เช้ือชาติที่มีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนาม
วาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลก
ดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ือง
ชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคาร
ตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะ
ไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน    

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที่พัก  นํ า ท า น เดิ น ท า ง เข า สู ที่ พั ก  PARK INN BY RADISSON 

BUDAPEST หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย  ได เวลาอันสมควรนําท าน เดิ นทางโดยรถโค ชสู  ก รุ งบ ราติ สลา
ว า  (Bratislava) เมื อ งห ลวงและ เมื อ งที่ ให ญ ที่ สุ ด ขอ งป ระ เท ศ
สโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย 
และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือ

เทียบเทา 

 

 

 

 

วันที่ 3  บูดาเปสต – OUTLET – บราติสลาวา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู  McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการใน
วันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับ
โปรแกรมไปในวันถัดไปแทน**  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

วันที่ 4 บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ

เช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานาม
มากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (ใชเวลาเดินชมเมือง

ทั้งหมด ประมาณ 3 - 4 ชม.เน่ืองจากเปนเมืองเกาทั้งหมด และรถบัสไม
สามารถเขาถึงได) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 
ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ  Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร     เซนตวิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที่ 14  นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก     
ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บ
พระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ทีเ่ปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden 
Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ัน
นําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขาม



 

 

แมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคที่สรางขึ้นตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 สมัย
พระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราว
สะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาตั้งแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดารา
ศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมือง
เกา 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก  INTERNATIONAL PRAGUE หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 5 ปราก – คารโลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวา

เปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไป
ทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี 
ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตาม
ความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับแกว
พิเศษโดยเฉพาะเปนแกว พอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกานํ้า 
จากน้ันเชิญเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก หรือ เลือกซื้อ
สินคาของท่ีระลึก 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เปดอบโบฮีเมียน) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นํา

ชมเมืองที่ไดชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยอง
จากองคการยู เนสโกให เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage)   เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของ
เมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษ
และขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 
มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้ งอยูริมฝم�งแม น้ําวอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senate 
Square และโบสถเกากลางเมือง 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BELEVUE หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – ฟุสเซน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป 
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครอง
ดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และ



 

 

อาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ
เบียร   

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของ

ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 
ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากน้ันเดินทางสู
เมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เปน
ที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มี
ความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่
เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขน
ถายสนิคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นํ าท าน เดินทางเขาสู ที่ พั ก  LUITPOLDPARK  HOTEL หรือ

เทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 7 ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนํา
ทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทพระราชวังฤดูรอนแหงบา
วาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาตั้งอยูใกลกับทางขึ้นปราสาท 
Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทท่ีพระเจาลุด
วิกที่ 2 แหงบาวาเรียประทับเม่ือยังทรงพระเยาว   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย 
 
 

จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาท
เจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยู
บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 
หรือ เจาชายหงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนัก
ป ร ะ พั น ธ เพ ล ง ที่ ท ร ง โป ร ด ป ร า น ยิ่ ง  เดิ น ท า ง สู เมื อ ง อิ น ส
บรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการ
ทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน 
แปลวา สะพานแหงแม น้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป� ชมหลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญ



 

 

ของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ 
Friedrich ที่  4 ในชวงตนศตวรรษที่  15 สําหรับเปนที่ประทับของ
ผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 อินสบรูค – ฮัลสตัท – หมูบานกรินซิ่ง - เวียนนา – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา

4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี      
สวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่ โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน
พื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางสู “หมูบานกรินซิ่ง” (Grinzing) หมูบานพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ

เรื่องการ“ผลิตไวนสด” นําเดินทางโดยรถโคชสู กรุงเวียนนา (Vienna) 
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง 
และพื้นที่อันเขียวชอุมของ ป�าไมแหงออสเตรีย ผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก 
ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัว



 

 

อาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้ง
ในปค.ศ.1955, ผานพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปน
กลุมอาคารที่ เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบู รก  มาตั้ งแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณ
รอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของ
กรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปน
การแกบนตอความทุกขยากของประชาชน หลังจากน้ันไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสูสนามบินเวียนนา 

  
23.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน OS025 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 ตุลาคมเปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 23.20 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 15.20 น. *** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
14.20 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : Vivid Eastern Europe  

ออสเตรีย ฮังการ ีสโลวัก เชก เยอรมนี   9 วัน 6 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง12
ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

10-18 มิ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 7,900.- 
23 ก.ย. -1 ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 7,900.- 

7-15 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 7,900.- 
21-29 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 7,900.- 
4-12 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเทีย่วตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เชก) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 10 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของ
ทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึง
ผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 



 

 

 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ       (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3 หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
3.1.1สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดนิทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
  
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน  
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ 

 
4 หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ



 

 

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 



 

 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..……  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ 

ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชือ่.................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


